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TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEKKEL SZOKTATNÁ LE A BUKARESTI KORMÁNY A LAKOSSÁGOT A HASZNÁLT AUTÓ VÁSÁRLÁSÁRÓL

Egyre keresettebbek az új gépkocsik Romániában
Több autót szereltek össze az első
két hónapban Romániában, mint
egy évvel korábban, Viorica Dăncilă
miniszterelnök pedig arról biztosította
a Dacia és a Ford képviselőit, hogy
kormánya további akciókkal fogja
ösztönözni a lakosságot új személygépkocsi vásárlására.

A

z első két hónapban 85 898 járművet
szereltek össze Romániában, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A Romániai Autógyártók és -importőrök
egyesülete (APIA), valamint a Romániai
Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM)
adatai szerint az amerikai Ford az első két
hónapban 21 070 járművet gyártott, ami éves
összehasonlításban 9 százalékos csökkenés.
A francia Renault tulajdonában levő Dacia
ugyanakkor 14,4 százalékkal növelte a gyártást, 64 828 darabra.
Az APIA adataiból az is kiderül, hogy az
első két hónapban 17 százalékkal 24 065
darabra nőtt az eladott új járművek száma Romániában, ebből 19 531 személygépkocsi volt, 18 százalékkal több, mint egy éve.
Amint arról korábban beszámoltunk, tavaly

Autóvásárlási támogatást és utakat ígért Viorica Dăncilă miniszterelnök Craiován

egész évben mintegy 477 ezer járművet gyártottak az országban, 31 százalékkal többet a
2017-esnél.
A Ford és a Dacia továbbra is számíthat
a kormányra – ígérte tegnap Viorica Dăncilă kormányfő, miután látogatást tett a
craiovai Ford-üzemben. „Románia kormánya állandó jelleggel támogatta a Ford és
a Dacia gépkocsigyártókat azáltal, hogy a
lakosságot arra biztatta, vásároljanak új au-

tót. Tavaly a roncsautóprogram keretében
nyújtott utalványok számát 30 ezerről 50
ezerre emeltük. Folytatjuk ezt a támogatást
többek között az Első autó program egyszerűsítésével és rugalmasabbá tételével”
– fogalmazott a miniszterelnök. A miniszterelnök bejelentette egyúttal azt is, hogy
kormánya olyan törvénytervezeten dolgozik, amely rugalmasabbá tenné, és az
európai, illetve világtrendekhez igazítaná
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a gépjárműpark megújítását célzó programot azáltal, hogy a hibrid- és elektromos
autókra helyezné a hangsúlyt. A miniszterelnök emlékeztetett: létezik egy program,
amely állami garanciavállalás révén támogatja a polgárokat új autók vásárlásában,
de most új, a hibrid- és elektromos autókhoz való hozzájutást előmozdító programon dolgoznak. Ahhoz, hogy a polgárok
hozzá tudjanak jutni ezekhez az autókhoz,
a kormányfő szerint közös erőfeszítésre és
új megoldásokra van szükség, hogy a kevésbé szennyező, hibrid- és elektronikus autók
hozzáférhetőbbek legyenek.
Viorica Dăncilă beszélt ugyanakkor arról
is, hogy a kormány felgyorsítja a gyorsforgalmi utak és autópályák építését. Mint
rámutatott, mostanáig számos problémát
okozott a közbeszerzéseket szabályozó törvény, a kormány viszont módosította a jogszabályt, mint ahogy a PPP-konstrukciókat
szabályozó törvényt is, így fontos projektek
rajtolhatnak.
„Idén 15,7 milliárd lejjel megemeltük a beruházásokra fordítható költségvetést tavalyhoz képest, és ebből 6 milliárd közlekedési
infrastruktúrára megy. Most, hogy kihirdették a költségvetési törvényt, felgyorsíthatjuk
a gyorsforgalmi utak és autópályák építését,
mint ahogy más infrastrukturális projekteket is” – jelentette ki Viorica Dăncilă.
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